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ฟารม์สนัน่  ขำาศิร ิถอืวา่เปน็ฟารม์โคนมรายหนึง่

ที่ อ.ส.ค. เข้าไปเยี่ยมเยือนเป็นประจํา เพราะถือว่าเป็น

ฟาร์มโคนมต้นแบบที่มีการจัดการได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะ

ด้านอาหารโคนม วันนี้ทีมงานวารสารโคนมจึงอยากนํา

เสนอการพฒันา และแนวความคดิทีเ่รยีกไดว้า่ กา้วขา้ม

คาํว่า เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมไปสูค่วามเปน็นักธุรกิจโคนม

ของคุณสน่ัน ขําศิริ เกษตรกรที่เคยต้องเหน่ือยทําทุก

อย่างในฟาร์ม ทุกวันนี้ด้วยระบบการจัดการ ก็สามารถ

ทําให้ฟาร์มโคนมขยายเป็นธุรกิจ ที่สําคัญคือ ลูกชายที่

เพิ่งเรียนจบก็ตัดสินใจกลับมาช่วยงานคุณพ่อได้อย่าง

ไม่มีข้อเกี่ยงงอน

สนั่น ขําศิริ
แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ข้อมูลพื้นฐาน
เจ้าของฟาร์ม นายสนั่น  ขําศิริ
ชื่อฟาร์ม N&T brother farm
ที่อยู ่ 100/1 หมู่ 11 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
พื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่ (แบ่งเป็น 200 ไร่ สําหรับโรงเรือนและปลูกหญ้า 
 ใช้ระบบนํ้าฝน, 100 ไร่ สําหรับปลูกหญ้า ใช้ระบบนํ้าบําบัด
 จากโรงงาน) 
แรงงาน 9 คน (แรงงานครัวเรือน 2 คน, แรงงานจ้าง 7 คน แบ่งเป็น 
 รีดนม 5 คน, อาหาร 1 คน, ทั่วไป 1 คน)
จำานวนโค 140 ตัว (เฉพาะเพศเมีย 
ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงโคเพศผู้ไว้ด้วย)
 โครีดนม 60 ตัว
 โคหยุดรีด 20 ตัว
 โคสาวท้อง 25 ตัว
 โครุ่น, โคสาวไม่ท้อง, ลูกโค 35  ตัว
อาหารโค TMR (หญ้าเนเปียร์เป็นหลัก, 
 เปลือกข้าวโพด, ฟางฯ)
ฝึกอบรม การเลี้ยงโคนม (อ.ส.ค.) รุ่นที่ 204

ครอบครัวขำาศิริ

...จากเกษตรกรสู่นักธุรกิจโคนม

สัมภาษณ์สัมภาษณ์

คอกพักแบ่งฝูงโครีด และโคหยุดรีด 
รถจ่ายอาหารสามารถวิ่งได้
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...จากเกษตรกรสู่นักธุรกิจโคนม
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ก้าวแรกของการเข้าชมฟาร์ม 
เพราะเหตุที่ทีมงานฯ ไปถึงฟาร์มก่อนเวลา 

นัดหมายเล็กน้อย ทําให้เราได้มีโอกาสเดินชมพ้ืนที่ 

ส่วนต่างๆ ในฟาร์มของคุณสนั่น ส่ิงท่ีเห็นสร้างความ

ประทับใจให้กับทีมงานฯ มาก เพราะความสะอาด

ภายในฟารม์ การจดัเก็บอปุกรณท์ีเ่ปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย 

การจดัการของเสยีภายในฟารม์ รวมถงึภาพทีเ่หน็แมโ่ค

อาหาร TMR

กิน TMR ซึ่งได้ทราบภายหลังว่า ที่ฟาร์มจะจ่าย TMR 

ให้กินตลอดเวลา ทําให้เราไม่เห็นโคผอม โคนอนปลัก  

โคขนฟูภายในฟาร์มแห่งนี้เลย

คุณสนั่นและภรรยาเลี้ยงโคนมมากี่ปี
เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ปี 2545 ในช่วงระยะ 2 ปีแรก 

ใหเ้พือ่นชว่ยดแูล ยงัไมไ่ดม้าทําเอง ผมว่าขอ้ดขีองอาชพี

การเลี้ยงโคนมคือ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เหนื่อยด้านเดียว 

ก่อนทีผ่มจะเริม่อาชพีน้ีไดท้ดลองทําอะไรมาหลายอยา่ง 

เช่น ในพื้นที่นี้ผมเคยได้ลองปลูกขนุน องุ่น น้อยหน่า 

ออกจําหน่าย ซึ่งบางครั้งขายได้ บางครั้งขายไม่ได้ หรือ

ขายได้ราคาตํ่า การตลาดไม่ดี แต่อาชีพการเลี้ยงโคนม 

ผมคิดว่า เป็นอาชีพการเกษตรที่มีการตลาดคงที่ ราคา

ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 18 บาท ที่สําคัญคือ คุณมีกําลัง

การผลิตได้เท่าไหร่ 5 ตัน 10 ตัน ก็สามารถขายได้ใน

ราคา 18 บาท มีเพิ่มราคาพิเศษด้วยถ้าคุณมีการจัดการ

ที่ดี นํ้านมมีคุณภาพ แต่ถ้าคุณจัดการไม่ดี คุณภาพ 

น้ํานมไมด่ ีก็โดนตดัราคาเหมอืนกัน ซึง่ผมคดิวา่ อาชพีนี ้

จะเหนื่อยก็เป็นเรื่องของการจัดการ ถ้าสามารถจัดการ

เรื่องต่างๆ ได้ เราก็อยู่รอดได้กับอาชีพนี้ ผลิตนํ้านมได้

วันละ 10 กว่าถัง ก็มีความสุขแล้ว ขายได้หมดแน่นอน 

ไม่มีธุรกิจการเกษตรไหนที่มีประกันราคาไว้ให้อย่าง

อาชีพการเลี้ยงโคนม

อุปกรณ์จัดวางอย่างมีระเบียบ
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คอกรีดนมระบบไปป์ไลน์
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คุณสนั่นและภรรยา

ครอบครัว ขำาศิริ

คณุสนัน่คดิวา่ ชว่งไหนยากทีส่ดุในการทำา

อาชีพเลี้ยงโคนม
ชว่งท่ีกาํลงัจะโต จากฟารม์โคนมทีเ่คยทาํขนาดเลก็ 

พอเริ่มจะโต ก็จะเป็นช่วงที่เริ่มมีปัญหามากขึ้น เช่น 
เรือ่งคนงาน เรือ่งคา่ใช้จา่ยหรอืปญัหาตา่งๆ ทีห่ลายอยา่ง
ยังไม่เข้าระบบ เราจะจ่ายเงินออกไปเพื่อลงทุนอะไร 
เพิ่มเติมมากนักก็ไม่ได้ เพราะปริมาณนํ้านมยังมีน้อย

เรามองดูเมื่อก่อนน้ี ในช่วงที่ฟาร์มเกษตรกร
รวมตัวกันไปขอขึ้นราคานํ้านม มีการเทนมที่ริมถนน
มติรภาพ (หนา้ อ.ส.ค.) เกษตรกรหลายทา่นทีไ่ปดว้ยกัน 
กลับมาเลี้ยงทําไมแทนที่ปริมาณน้ํานมจะเพิ่มขึ้น แต่
กลับหายไป เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมลดจํานวนลงไป
เร่ือยๆ อยา่งฟารม์ของผม ปนีีม้ปีรมิาณนํา้นมอยูท่ี ่1 ตนั 
ปีหน้าผมคาดหวังว่า ปริมาณนํ้านมจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 
1.3-1.4 ตัน ปีต่อไปต้องขึ้นเป็น 2 ตัน 3 ตัน 4 ตัน 
ไปเรื่อยๆ แต่ทําไมความจริงไม่เป็นอย่างนั้น ซึ่งในจุดนี ้
ผมคิดว่า ส่ิงเหล่านี้คือ วงจรของมัน เช่น รอบหน่ึงปี  
ปริมาณนํ้านมจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดหน่ึง 
ก็จะเริ่มลดลงนิดหน่อย แล้วก็จะเริ่มเดินหน้าขึ้นไปอีก 
ถ้ามีการจัดการการดูแลโคนมที่ดี วงจรจะเป็นอย่างน้ี 
การที่ปริมาณนํ้านมมีการลดลงในรอบหนึ่งปี ก็เพราะ
เป็นช่วงเวลาที่ฟาร์มนั้นๆ ถึงจุดที่ต้องหยุดรีดนม หรือ
ดรายโคออก แต่ถ้าฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมี
การจดัการใหโ้คทีเ่ปน็ลูกคอกขยบัขึน้มาเปน็โคสาวท้อง
เพือ่ทีจ่ะมาแทนทีก่ลุม่โคทีต่อ้งหยดุรดีนม จากนัน้พอโค 

กลุม่นีค้ลอดลกู กจ็ะเปน็โคกลุม่ใหมท่ีจ่ะมาตอ่ยอดตอ่ไป 
ทีน้ีปริมาณน้ํานมก็จะเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณสัดส่วน 
ฝูงโค อย่างฟาร์มของผม ก็ประสบปัญหาเหมือนกัน  
เช่น ในปี 2555 มีปริมาณนํ้านมอยู่ที่ 1.3 ตัน เราตั้งใจ
ไว้ว่า ปี 2556 ปริมาณนํ้านมจะเพิ่มขึ้นไปที่ 2 ตัน แต่
ปลายปี 2555 เกิดปัญหาไข้เห็บในฟาร์มทําให้ต้องเสีย
โครีดนมไป 50 ตัว ปริมาณนํ้านมจาก 1.3 ตัน จึงลดลง
มาเหลือประมาณ 500 กว่ากิโลกรัม อันนี้ก็เป็นตัวแปร
อย่างหนึ่ง เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ เรื่องอาหาร ทําให้เราคิด 
ที่จะต่อยอดหรือจากตรงนั้นไม่ได้

ฟาร์มคุณสนั่นเริ่มใช้อาหาร TMR ตั้งแต่

เมื่อไหร่ 
กลางปี 2554 แต่การกินอาหาร TMR ต้องบอก

ว่าเป็นอาหารที่เห็นผลทันที ปริมาณนํ้านมเพิ่มขึ้นทันที  
และมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนที่อยู่ในร่างกายโคซึ่ง
เป็นเรื่องของสุขภาพก็ดีขึ้นเช่นกัน จากเมื่อก่อนที่เคย
ใช้อาหารผสม อาหารเม็ด ค่าเฉลี่ยปริมาณนํ้านมจะ 
อยูท่ี ่14-15 กิโลกรมัตอ่ตวัตอ่วนั ถา้ใชอ้าหารสตูรเดมิๆ  
ไปเรื่อยๆ สักระยะค่าเฉลี่ยก็จะลดมาอยู่ที่ 13 กิโลกรัม 
ต่อตัวต่อวัน จนเมื่อเปลี่ยนมาใช้อาหาร TMR ค่าเฉลี่ย 
นํ้านมก็ขึ้นมาที่ 15 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน และก็เพิ่มขึ้น
เรือ่ยๆ จนถงึ 16-17 กโิลกรมัตอ่ตวัตอ่วนั ซึง่อาจจะมองว่า  
ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ํานมไม่ได้สูงมากนัก แต่สิ่งที่เห็นได้
ชัดเจนคือ ปริมาณนํ้านมจะค่อนข้างนิ่งกระจ่าย ตลอด
ทั้งปี
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ทำาไมถึงคิดทำาอาหารTMR 
อาหาร TMR เป็นอาหารที่ตอบโจทย์ได้อย่าง

สําเร็จรูป คือ หนึ่ง ใช้แรงงานคนน้อย สอง เป็นอาหาร

ที่ครบสูตร ก่อนหน้านี้ที่ฟาร์มก็ใช้อาหารข้นและอาหาร

หยาบจา่ยแยกกนัเหมือนเกษตรกรทัว่ไป คอื ให้กินตอน

รีดนม ถ้าอยากให้ได้ปริมาณนํ้านมมากก็ต้องอัดอาหาร

ข้นให้กินเต็มที่ 1 ช่ัวโมง ตัวไหนกินหมดก่อนก็จะเพิ่ม 

ให้อีก ถ้ามีอาหารเหลือก็จะเอาไปให้โคสาว ให้ลูกโคกินต่อ 

ค่าเฉลี่ยนํ้านมเดือนนั้นจะอยู่ที่ 17 กิโลกรัมต่อตัว 

ตอนนัน้มโีครดีนมอยูป่ระมาณ 17-20 ตวั ผลเปน็อยา่งไร 

รอดูตอนเงินนมออก ปรากฏว่า เงนิคา่นมเราได ้210,000 

บาท แต่ค่าอาหารไปที่ 170,000 บาทแล้ว

หรือถ้าฟาร์มไหนประหยัดไม่เลี้ยงอย่างคุณสนั่น 

ก็จะให้กินอาหารข้นน้อย กินฟางทั้งวัน กากมันเต็มที่

ให้อ่ิมไว้ก่อน ปริมาณนํ้านมที่ได้ก็จะน้อย ค่าเฉลี่ยตํ่า 

ทีส่าํคญัคอื โคจะโทรม เกษตรกรก็คดิว่า ไมเ่ปน็ไร คอ่ยๆ 

ให้มันโทรมแล้วกัน ขอให้มีกําไรไว้ก่อน เป็นอย่างนั้น

แต่อาหาร TMR ของที่ฟาร์มจะใช้หญ้าเนเปียร์ 

เป็นหลัก ซ่ึงถ้าต้องซื้อหญ้าเอง ค่าใช้จ่ายก็จะสูง 

ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน เฉพาะค่าหญ้า อย่าง

ผมมีแปลงหญ้าก็ตัดทอนส่วนนี้ไปได้ วัตถุดิบอื่นๆ ก็ซื้อ

ได้ในราคาไม่แพง เช่น หัวมันเราซื้อมาหั่นเอง กากเบียร์ 

กากมันอะไรต่างๆ ซึ่งพอจัดการเป็นสูตรตายตัวอย่างนี้ 

คุณค่าอาหารก็จะคงที่ตลอดทั้งปี เราจ่ายไว้ 24 ชั่วโมง 

โคที่ฟาร์มจะได้กินอย่างนี้ตลอด ในเมื่อเราสามารถคุม

เรื่องอาหารได้ ผลผลิตก็จะตามมา อาจจะมีบางอย่างที่

เราไม่สามารถควบคุมได้ ขึ้นอยู่กับตัวโค ถ้าได้กินดีแล้ว 

เนื้อตัวดีแล้ว อ้วนแล้ว ยังไม่ให้นํ้านม เราก็ต้องขาย 

คดัทิง้ออกจากฟารม์ไป แตถ่า้โคยงัผอมมาก การจดัการ

ไม่ดี แล้วจะเอานํ้านมจากเขาบอกได้เลยว่า ไม่ได้!!

ทำาไมม่ันใจว่า การเปล่ียนมาใช้อาหาร 

TMR จะทำาให้ฟาร์มอยู่รอด
ปญัหาหลกัของทีฟ่ารม์ คอื คนงาน เราจงึพยายาม

จะหาเครื่องจักร หาทางทําอย่างไรให้ผ่อนแรงคนงาน

เพื่อให้เขาอยู่กับเราได้ ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่ามันดี

อย่างไร เรามองแยกเป็นสองส่วน คือ อาหารข้นและ

อาหารหยาบอยู่ในตัวเดียวกัน...แค่น้ันเอง ซึ่งถ้าใน

อาหารที่ให้โคกินมี 2 ตัวอยู่ด้วยกัน ก็น่าจะจบ ซึ่ง TMR 

เป็นแบบนั้น

คนงานรีดนม

รถผสมอาหาร TMR

รถจ่ายอาหาร TMR
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และเรื่องคนงานก็เป็นหัวใจที่เราค่อนข้างระวัง 

เพราะงานในฟาร์มจะเป็นลักษณะงานที่ตอกยํ้าอยู่

เรื่อยๆ เช้า-เย็น ทําอยู่อย่างนี้ ไม่ต้องคนงานหรอก 

ตัวเราเอง ถ้าไม่มีลูกน้องต้องเข้าฟาร์ม เช้า-บ่ายไป

ไหนไม่ได้เหมือนกันถึงเวลาคนงานออก เปลี่ยนคนโค

ก็เปลี่ยนไปด้วย ตัวไหนเป็นเต้านมอักเสบที่อยู่ในการ

ควบคมุดูแลรกัษา คนงานใหมม่าไมรู่ ้กต็อ้งใชร้ะบบใหม่

จะสังเกตว่า คนงานรีดนมที่ฟาร์ม ทั้งที่เป็นระบบรีดนม

แบบไปปไ์ลนทํ์าไมถงึตอ้งใชค้นงานในสว่นนีจํ้านวนมาก 

(5 คน) เพราะเราพยายามผลัดให้เขามีวันหยุด แล้วก็

ป้องกันไว้ เผื่อมีคนลาออกก็จะไม่เดือดร้อน คนงานที่นี่

ในหนึ่งเดือนจะได้หยุดคนละ 2 วัน ซึ่งก็ตอบโจทย์เรื่อง

การจัดการของเราเองด้วย

เปลี่ยนมาใช้ TMR ช่วงแรกมีปัญหามาก

ไหม
ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องเครื่องจักร ตัวสูตร

อาหารเราได้มาจากหลายทาง จาก มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จาก อ.ส.ค. จากกองอาหารสัตว์ปากช่อง 

ก็จะพยายามหาดูจากที่น่ันที่น่ี ถ้ารู้ว่าตรงไหนใครเก่ง 

ก็จะเจาะเข้าไปเลย 

ตอนท่ีทําปี 2554 เป็นฟาร์มรุ่นแรกๆ ท่ีคิดทํา

เครือ่ง TMR ในเมอืงไทย พอดเีรามหีญา้ และไดข้า่วเรือ่ง 

TMR ก็ไปดูเครื่องจักร เป็นการจุดประกายความคิดให้

เรากลบัมาทําทีฟ่ารม์ จะเรยีกวา่ เปน็จงัหวะและโอกาส

ที่มาพร้อมๆ กัน ก็ได้โอกาสจากการไปดูงานที่เสิงสาง  

ไปดูเขาปลูกหญ้า เห็นโรงงานแป้งปล่อยนํ้าเสียให้

เกษตรกร เขาตัดหญา้ทิง้เลอืกแต่สว่นยอดไปให้สวนสตัว ์

แต่ช่วงโคนต้นอวบๆ ทั้งน้ัน ทางสีคิ้ว โรงงานเขาก็มี 

แนวความคิดในลักษณะอย่างน้ีเหมือนกัน มีโครงการ  

10 กว่าล้าน จะลงทุนเดินท่อนํ้าให้ด้วย เราเลยตัดสินใจ 

ไปซ้ือที่ดินติดกับบ่อบําบัดน้ําเสียของเขา โรงงานก็

จัดการเดินท่อน้ําส่งมาให้ในที่ดินของเรา โดยที่เราไม่

ตอ้งทาํอะไรเลย ชว่งแรกโรงงานลงทุนคา่ทอ่นพนัธ์ุหญา้ 

ปลูกให้เราด้วย ซึ่งประโยชน์ที่เขาจะได้ก็คือ หน่ึงได้ 

ระบายนํ้าที่ผ่านการบําบัดทิ้ง แทนที่โรงงานจะต้องไป

เสียเช่าที่ดินเพื่อระบายน้ําท้ิง ก็ส่งเข้าที่ดินของเราซึ่ง

ปลูกหญ้าช่วยดูดน้ํา บําบัดน้ําให้เขา เราได้ประโยชน์ 

เขากไ็ดป้ระโยชนร์ว่มกนั ทําใหเ้รามหีญา้ซ่ึงเปน็วตัถดุบิ

หลักเพียงพอ เครื่อง TMR ก็ไปที่ อ.ส.ค. มีบริษัท 

มาโชว์เครื่องจักร เราก็อาศัยเก็บแนวคิดมาปรับใช้  

ทําเครื่องจักรของเราเองหมดไป 2 แสนกว่าบาท

ใช้เวลาปรับตัวนานไหม
ไม่นาน เม่ือก่อนผมใช้อาหารข้น อาหารผง 

ประมาณ 10 ตันต่อเดือน ใช้กับโครีดทั้งหมด ทีนี้ก็เป็น

ช่วงเวลาคาบเกี่ยวที่ว่า อาหารผงมาส่ง เครื่องจักรผสม 

หญ้าสดสํารองไว้สําหรับผลิตอาหาร TMR

อาหาร TMR จ่ายไว้ให้โคกินตลอดเวลา
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แต่ก็เริ่มลง คิดว่า เดือนนี้น่าจะลงตํ่าสุดแล้วอยู่ที่ 900 

กิโลกรัม ทีนี้ก็รอเวลาที่ปริมาณนํ้านมจะขึ้นก็จะขึ้นแรง 

เพราะโคเราสมบูรณ์แล้ว โคสาวก็ท้องแล้ว โคหยุดรีด 

ก็ดรายออกแล้ว การกินอาหารก็เต็มที่ 

อีกอย่างโคหยุดรีดของที่ฟาร์ม หรือโคสาวท้อง

ใครมาเห็นก็บอกว่า จะออกลูกได้หรือเปล่า เพราะอ้วน

มาก แตแ่ปลก เพราะทีสั่งเกตดู อาหาร TMR ไมไ่ดทํ้าให้

ลูกอ้วนมาก ถึงคะแนนร่างกายโคนม (BCS) ของแม่จะ

สงู แตก็่ไมท่าํใหลู้กตวัใหญเ่กนิไป กเ็ปน็ไปตามธรรมชาติ 

จากเมื่อก่อนที่อบรมกับ อ.ส.ค. อาจารย์บอกว่า ตอน

ท้องอย่าให้อาหารข้นมากเพราะถ้าให้อาหารข้นมาก

เกินไป ลูกที่คลอดออกมาจะตัวโต มีความเสี่ยงสูง หรือ

เวลาใหอ้าหาร หลกัสูตรเม่ือกอ่นจะต้องให้นมนาํอาหาร 

คือ ถ้าโคให้นํ้านม 20 กิโลกรัม เราต้องจ่ายอาหาร 10 

กิโลกรัมมานั่งคิดดู ก็ว่า ถ้าให้แบบนี้อาหารจะตามนม

ตลอด ทีนี้ถ้านํ้านมลด ก็จะต้องลดอาหาร นํ้านมก็จะยิ่ง

ลดลงอีก เราก็ต้องลดอาหารลงอีก แล้วจะเหลืออะไรก็

ตอ้งเอาคะแนนรา่งกายโคนม หรอื BCS มาช่วยพจิารณา

ประกอบกันไปในแต่ละช่วงระยะการให้นมของแม่โค

สูตรอาหาร TMR ฟาร์มสนั่น ขำาศิริ

วัวรีดนม (12-13% โปรตีน)

 -  หญ้าเนเปียปากช่อง 1  800

 -  กากมัน  500

 -  กากเบียร์ 240 

 -  มันเส้น  200

 -  กากถั่วเหลือง  110

 -  ฟาง  85

 -  เกลือ  20

 -  แร่ธาตุ อ.ส.ค. 20

 -  พรีมิก อ.ส.ค. 2.5

 -  ยูเรีย 10

ฟาร์มคณุสนัน่มกีารจดัการฝูงโค และการ

จัดการอาหารอย่างไร
ตอนนี้เราแยกฝูงโคออกเป็น 4 ฝูง มีโครีดนม 

ไม่ได้แบ่งนมมากนมน้อย โครุ่น จะมี 2 รุ่น คือ ตั้งแต่ 

6 ถึง 14-15 เดือน แล้วก็ 15 เดือนขึ้นไป ที่เตรียมผสม 

อีกชุดคือ โคสาวท้อง และโคหยุดรีดนมจะอยู่รวมกัน  

ชดุสดุทา้ยคือโคเพศผูซ้ึง่เปน็ลกูคอกทีเ่ลีย้งขนุไวข้ายเนือ้

ส่วนการจัดการอาหารนั้น ที่ฟาร์มจะให้อาหาร

สูตรเดียวกันทั้งโคที่ให้ปริมาณน้ํานมมาก และโคที่ให้

ปริมาณนํ้านมน้อย อย่างของที่อื่นเขาจะแบ่งโคนมมาก

ให้อาหารสตูรหน่ึง โคนมน้อยใหอ้าหารอีกสตูรหนึง่ เพ่ือ

ความประหยัด แต่ผมคิดว่า อาหารสูตรที่ใช้อยู่มีโปรตีน

อยู่ที่ 13% ซึ่งให้กินเต็มท่ีทั้งวัน แล้วทดสอบดูจากโค 

ที่มีปริมาณนํ้านมอยู่ที่ 37-38 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน 

เขาสามารถอยู่ได้ ปริมาณน้ํานมไม่ลดลง ส่วนโคที่ให้ 

คอกลูกโค

คอกพักลูกโค และโครุ่น
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นํ้านมน้อย อาหาร TMR 13% โปรตีน ที่ได้กินเข้าไปก็

จะอยู่ในตัวเขา ไปบํารุงสุขภาพของโคให้ดีขึ้น โคก็จะ

เริม่สมบรูณม์ากขึน้ทีฟ่ารม์จะไมม่กีารแยกขนุโค เพราะ

เราคํานึงว่า ฟาร์มเราจะเลี้ยงโคให้ดีอยู่ตลอดต้ังแต่

คลอดออกมาเลย ช่วงแรกจะให้กนิอาหารเม็ดของลกูโค 

พอถึง 6 เดือน จะหย่านม เริ่มกินอาหาร TMR ตลอด 

24 ชัว่โมง โปรตีน 13% พอเปน็โคสาวทอ้ง อาหาร TMR 

จะเป็นอีกสูตรหนึ่ง โปรตีนอยู่ที่ 10-11%  ให้กินตลอด 

24 ชัว่โมงเหมอืนกนั จากทีเ่ราดูแลเขาอยา่งนี ้โคสาวพอ

คลอดออกมา ค่าเฉล่ียนํ้านมจะอยู่ท่ี 20 กว่ากิโลกรัม 

แล้วคะแนนร่างกาย หรือ BCS ก็ได้ด้วย

เราทําฟาร์มเราคิดว่า ถ้าประหยัดกับโค เราได้

แน่ๆ สามารถตัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ทิ้งไปได้ ทีนี้โคก็จะ

ตอบสนองเราโคจะเริ่มประหยัดกับเรา ปริมาณนํ้านมก็

จะให้น้อย สุขภาพก็ไม่ดี ไม่ต้องใครอื่นหรอกตัวผมเอง

เมื่อก่อนนี้ อาหารต้องประหยัด ไม่กล้าขาดทุน ต้องเอา

กําไรเท่านั้น เท่านี้ วางเป้าหมายไว้เลย แม่โคตอนแรกก็

ไม่เป็นไร ยังให้นํ้านมได้ลดลงนิดหน่อย ทีนี้ตอนท้ายๆ 

พอเรารีดนํ้านมดึงออกจากร่างกายเขาไปมากๆ โคก็แย่ 

อนาคตก็ไม่มี แต่ทางฟาร์มผมเคยได้เดือนละ 5 แสน

บาท กําไรอาจจะเหลือประมาณ 1 แสน หรือไม่ถึงแสน 

ผมก็รับได้ แต่ผมคิดว่า กําไรของผมทั้งหมดก็จะยังคง

อยู่ในตัวโค พอเขาสมบูรณ์ก็จะให้ผลผลิตเราเอง ตอนนี ้

ปริมาณนํ้านมผมอยู่ที่ 1 ตัน ปีหน้าผมมองไปที่ 1.6-1.7 

ตัน เพราะโคในฟาร์มผมพร้อมแล้ว 

ทำาไมถึงกล้าลงทุนกับการทำาฟาร์มโคนม 

ทั้งเครื่องจักร ทั้งระบบ ทั้งวิธีคิดทุกส่ิง

ทุกอย่าง
ผมคิดว่า เกี่ยวกับโอกาสของเราด้วยนะ คือ เรามี

เงินทุนมา จนวันนี้พูดได้เต็มปากเลยว่า ไม่เหลือแล้ว...

(หัวเราะ)... ตอนนี้ที่ฟาร์มเป็นหนี้สหกรณ์อยู่หนึ่งล้าน 

เพราะเราขยายไปทําโรงเลี้ยงโคขุนเพ่ิมเติม เพราะ

อาหาร TMR มีอยู่ในมือ ลูกโคตัวผู้ก็มีอยู่แล้วทําให้เรา

สามารถต่อยอดได้ แทนทีล่กูโคตัวผูจ้ะขายได้ราคาตวัละ

พนั ก็สามารถขนุ ผมคดิวา่ประมาณหน่ึงปเีราไดเ้งนิจาก

เขา 2-3 หมื่นบาท ผมตั้งเป้าว่า ภายใน 2 ปี โคตัวผู้ของ

ฟาร์มจะขายได้ราคาอยู่ที่ 5 หมื่นบาท ซ่ึงถ้าเทียบกับ 

ตัวเมียก็ไม่ได้น้อยหน้ากันเลย เหมือนเราลงทุนแค่ 

โรงเรือนอย่างเดียว ก็มีผลผลิตป้อนให้เราโดยที่ไม่ต้อง

ลงทุนอะไร เพราะอาหารเรามีเหลืออยู่แล้ว

การผสมอาหาร TMR สําหรับโคขุน
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คุณสนั่นคิดว่า ตัวเองเป็นนักธุรกิจโคนมไหม
ผมคิดว่า ฟาร์มของเราก้าวข้ามคําว่าเกษตรกร

มาแล้ว เพราะเรามองไปที่การที่จะต้องมีคนงาน 

มีเครื่องจักร มีการพัฒนาแม่โครีดนม ซึ่งคาดหวังกับ 

ปรมิาณนํา้นมในอนาคต  เปา้หมายอยูท่ีจ่ะตอ้งไมต่ํา่กวา่ 

2 ตันแล้ว เพราะฟาร์มที่เราจัดการจะโตแบบธรรมชาติ 

ทุกอย่างเข้าระบบแล้ว ตอนนี้เลยกลายเป็นเหมือน 

คนขี้เกียจ แต่ก็ต้องบังคับตัวเองให้ออกมาดูเหมือนกัน 

ทิ้งไม่ได้  เราเติบโตจากฟาร์มเกษตรกร เป็นการเติบโต

แบบแข็งแรง เพราะเราค่อยๆ โต

การพัฒนาในอนาคตที่ตั้ ง เป้าหมาย 

ปริมาณนำ้านมให้เพิ่มขึ้นไม่ตำ่ากว่า 2 ตัน 

จะทำาอย่างไร
มันข้ึนโดยธรรมชาติ ตอนนี้เรารีดนมอยู่ 60 ตัว 

ค่าเฉลี่ยนํ้านมอยู่ที่ 16-17 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ปีหน้า

จะมีโครีดนมเพิ่มข้ึนจากโคสาวท้อง และโคหยุดรีด 

อยู่ที่ประมาณ 100 ตัว เพื่อหมุนเวียนซ่ึงเป็นโคท่ีโต 

ในฟาร์มเราเอง

ส่วนเทคโนโลยีอื่นๆ ก็มียังดูๆ อยู่ อาจจะได้ไป 

ดูงาน แต่ก็ยังไม่เป็นทางการ รวมๆ ก็คิดว่า น่าจะมอง

ไปที่เคร่ืองจักรเก่ียวกับเร่ืองอาหาร เรื่องการดูแลคอก  

การจัดการต่างๆ แต่ตอนนี้พยายามจะไม่ให้เสียเลือด 

(เสียเงิน) เพราะเลือดไหลออกจะหมดตัวอยู่แล้ว...

(หัวเราะ)...อย่างที่คอกพักโค ได้คุยกับ ดร.นวนน 

จันทประสาร (หัวหน้าแผนกวิชาการโคนม อ.ส.ค.)  

ก็เลยคิดทําหลังคาเพิ่มออกไป หมดไปหลายแสน เจอ

พายุชํารุดไป ก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกหลายแสน แต่ที่เราทํา

เพราะเราอยากให้โคได้อยู่สบายขึ้น แล้วก็มีโครงการ

ติดพัดลม มีไอนํ้า เพื่อระบายอากาศ ช่วยปรับเรื่อง

ความเป็นอยู่ของโค ตอนนี้ที่ฟาร์มจะเริ่มมองไปที่ความ

สบายของโคมากกว่า เพราะพอเขาอยู่สบาย ปริมาณ 

นํ้านมก็น่าจะเพิ่มขึ้น สูตรอาหารก็คงจะให้เข้มกว่าน้ี  

โปรตนีจรงิๆ ทีค่าํนวณไว้ใหอ้ยูท่ี ่16% แตก่ต็อ้งยอมรบัวา่ 

เราก็มีประหยัดไปบ้าง โปรตีนเลยอยู่ที่ 13% ถ้าปรับ

ให้โปรตีนในอาหารถึงตามที่ตั้งไว้ ปริมาณน้ํานมก็น่า

จะตามมา เราตั้งเป้าหมายไว้ที่ 20 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน 

ถ้ามีเกษตรกรได้อ่านได้ฟังมุมมองนี้แล้ว

อยากทำาอาหาร TMR บา้ง แตไ่มม่เีงนิทนุ 

คุณสนั่นอยากแนะนำาอย่างไร
ถ้าให้แนะนํา ผมคิดว่า ฟาร์มเล็กสามารถปลูก

หญ้าเองได้ เพราะถ้าต้องซื้อหญ้าคงไม่ไหว อย่างผมคิด 

ต้นทุนซ้ือหญ้า กิโลกรัมละ 1.20 บาท วันหนึ่งใช้ไม่ 

ตํา่กวา่ 2 ตนั แลว้ยงัมกีากถัว่เหลอืง และวตัถดุบิอยา่งอืน่

อกี เฉพาะคา่หญา้เดอืนหน่ึงกร็ว่มแสน ทน้ีีถา้เปน็ฟารม์

ขนาดเล็กก็จะลําบาก เพราะปริมาณการซื้อน้อย ราคา

ก็อาจจะไม่ได้ส่วนลดมากนัก แต่ถ้าคิดจะทําก็ต้องปลูก

หญา้เอง แลว้กขี็ว้วัอยา่ไปหว่งขายมากนัก เพราะตอนนี ้

ห่วงขายขี้วัวกันเหลือเกิน คิดดูว่า ปลูกหญ้าไม่บํารุง

ปล่อยไปตามธรรมชาติ แล้วจะได้อะไร ขี้วัวที่ฟาร์มร่วม 

100 คันรถ ผมเอาลงแปลงหญา้ทัง้หมด ใหห้มนุเวยีนสง่

ขี้วัวกลับคืนแปลงหญ้า เราก็จะได้หญ้าคุณภาพดีกลับ

มาให้โคกิน มีหญ้าแล้ว ก็ต้องมีการตัด หั่น ผสมอาหาร 

โดยที่ถ้าเป็นฟาร์มเล็กมีโคประมาณ 10 กว่าตัวผมว่า

ทําได้ ใช้กากถั่วเหลือง กากเบียร์ โรยเป็นชั้น แล้วใช้

พลั่วตักจ่ายให้โคกินก็เป็น TMR ได้เหมือนกัน แต่ก็ต้อง
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เหน่ือย ถือวา่แลกกนั เพราะคณุภาพนํา้นม องคป์ระกอบ 

นํ้านมของผมได้บวก กิโลกรัมละประมาณ 50 สตางค์ 

บวกผลเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยก็ได้เพิ่มอีก 20 สตางค์ 

เดี๋ยวนี้สหกรณ์จะมีเรื่ององค์ประกอบนํ้านม และไขมัน

นมมาพจิารณาเพิม่เงนิคา่นมใหด้ว้ย อยา่งไขมนัทีฟ่ารม์

จะอยูท่ี ่4 กวา่ เปน็ผลจากอาหารโดยตรงก็ได้เงนิเพิม่ขึน้

อีก 45-55 สตางค์ต่อกิโลกรัม

เกษตรกรหลายคน ใครมาดูงานที่ฟาร์มก็บอกว่า 

อยากจะทําเหมือนผม ทีนี้พอดูในรายละเอียดเจอราคา

เครื่องจักร ขนาดเครื่อง TMR ผมซื้อมือสองจากนอก 

มาซ่อมทําอะไรก็ตก 5 แสนบาทแค่นี้ก็คิดหนักแล้ว  

ตรงนี้ถึงเป็นตัวที่ขับเคล่ือนลําบาก เขาก็ต้องยอมใช้

ระบบเก่าๆ ในการเลี้ยงดูโคนม ตอนแรกก็คนเลี้ยงโค 

ตอนหลังกลายเป็นโคเล้ียงคน ลูกเปิดเทอม อยากได้ 

รถใหม่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนดึงเงินจากโคออกไป เวลา

ไม่มีเงินก็ขายโคสาว ราคาไม่ตํ่ากว่า 55,000 บาท 

ที่ฟาร์มมีคนมาถามให้ราคา 60,000 บาท แต่เราไม่ขาย

เพราะอนาคตของฟาร์มอยู่ที่โคสาวเหล่านี้

ตอนนี้อยากบอกเกษตรกรให้ใจถึง ต้องยอม

ขาดทนุบา้งในบางช่วง เดือนนีผ้มมีรายได้จากการขายนม 

อยู่ที่ 6 แสนกว่าบาท ค่าใช้จ่ายต้องมี 4 แสนกว่าบาท 

เหลือประมาณแสนกว่าบาท ถ้าเทียบกับฟาร์มเล็กๆ 

เขาเหลือมากกว่าผมอีก แต่ผมมองอนาคตว่า ผมจะมี 

โคสาว โคสาวทอ้ง โคหยดุรดีนม เตรยีมไวใ้นฟารม์พรอ้ม

แล้ว ผมมองไปที่อนาคต ปริมาณนํ้านม 1.6-1.7 ตัน  

ส่งนมมีรายได้เดือนละล้าน ถึงตอนนั้นเราจะเหลือ 

เยอะเลย จากสูตรที่ อ.ส.ค. ให้ไว้ โครีดนมต้องอยู่ 

ที่ 80% ของฝูงแม่ ผมเห็นกําไรในอนาคตแน่นอน 

ไม่ต้องถึง 80% หรอก แค่ 50% ก็มีกําไรแล้ว

มมีมุมองอย่างไรเกีย่วกับการพฒันาอาชพี

การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรบ้านเรา
ผมว่า มันเกี่ยวกับเรื่องอาหารด้วย ต่อไปฟาร์ม

ขนาดเลก็จะลําบาก อยา่งอาหารขน้คณุเชือ่ไหมว่า ราคา

วัตถุดิบปรับตัวลงมากแล้ว แต่ราคาอาหารข้นกลับไม่

ปรับลดลง ทําให้การที่ฟาร์มของผมซึ่งมีการผสม TMR 

ใช้เองได้เปรียบมาก เมื่อก่อนต้นทุนกากถั่วเหลืองอยู่ที่ 

21 บาทต่อกิโลกรัม ตอนนี้ลดลงเหลือ 14 บาท ขณะที่

ราคาอาหารกลับไม่ยอมปรับลง แต่ก็จะมีโปรโมชั่น ซื้อ 

30 ถุงแถม 1 ถุง แจกเสื้อ แจกอะไรว่ากันไป ไม่ยอม

ลดราคา ซึ่งเกษตรกรเสียเปรียบ มันเส้น ผมซื้อหัวมัน

กิโลกรัมละ 2.3 บาท เอามาตากแห้ง หรือไม่ทันแห้งก็

ผสมได้แล้ว กิโลกรัมละ 4 บาทกว่า นํ้าหนักหายไปครึ่ง

หน่ึง เพราะตากแห้ง ซ้ือมนัเสน้จากสหกรณ ์กโิลกรัมละ 

7 บาทกว่า แล้วคุณรู้ไหม โคที่ได้กินมันเส้นนี่อ้วนตาย

เลยนะเพราะพวกนี้พลังงานเยอะ นํ้านมก็ได้ สิ่งเหล่านี้

ทาํใหเ้รามัน่ใจว่า เราจะไปไดด้ ีแตถ่า้เกษตรกรยงัไม่ยอม

เปลี่ยนแปลง ยึดหลักการเก่าๆ ไม่ยอมรับอะไรใหม่ๆ ก็

จะลาํบาก ใหก้นิแตอ่าหารข้น ปรมิาณนํา้นมก็ไมข้ึ่น แลว้

ก็ไม่เชือ่ ยงัมาบอกผมอีกว่า ผมไมใ่หกิ้นอาหารขน้ ใหก้นิ

แต่อาหารผสมหญ้า แล้วจะได้นํ้านมได้อย่างไร เขามาดู

บางทีเขาก็ไม่เชื่อ ค่าอาหารสําเร็จรูปที่ฟาร์มเราบางที

เดือนละ 1,000 กว่าบาท ไม่เกิน 2,000 บาท

มีอะไรที่อยากจะแนะนำาเกษตรกรมือใหม่

ที่จะเข้าสู่ธุรกิจการเลี้ยงโคนม
ผมก็อยากจะแนะนําว่า ต้องอดทน ทําโคนมอย่า

คาดหวังว่า จะต้องได้กําไรทันที คุณต้องรู้จักให้กับโค

ก่อน แล้วโคก็จะให้เราเอง หลักการง่ายๆ ทุกวันน้ีผม

ไม่ได้คาดคะเนหรอกว่า วันนี้นํ้านมจะขึ้นหรือไม่ แต่ผม

ให้อาหารโคของผมเต็มที่ ดูแลดีที่สุดทุกตัว แล้วพรุ่งนี้

ค่อยว่ากัน บางทีเขาอาจจะยังไม่ให้เราก็ได้ แต่วันหนึ่ง

เขาพร้อมเขาก็จะให้เราเอง

“นั่งคุยกันมาสักพัก หันมาเห็นลูกชายคุณสนั่น

นั่งอยู่ไม่ห่าง จึงเลียบๆ เคียงๆ ถาม ก็ได้เห็นถึงอีก

ก้าวของการพัฒนา และเชื่อว่า อนาคตของฟาร์มนี้

คงไปได้อีกไกล โดยเฉพาะเมื่อลูกชายตัดสินใจเข้ามา

ช่วยงาน”
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ทำาไมถึงคิดมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำางาน
ผมเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีมาประมาณ 4 เดือน 

แต่มาช่วยฟาร์มได้ประมาณ 2 เดือน จบศิลปกรรมการ

ผลิตสื่อ (แอนิเมชั่น) ก็กลับมาอยู่บ้าน ผมคิดว่า ถึงงาน

ฟาร์มตอนนี้จะหนักหน่อย เพราะพ่อให้ผมเริ่มด้วยการ

เป็นลูกน้องของลูกน้องอีกทีหนึ่ง แต่อีกหน่อยพอเรารู้

เรือ่งในฟารม์มากขึน้ ฟารม์ของเราขยายใหญข่ึน้ เราก็จะ

มเีวลาวา่งมากขึน้ กค็อ่ยเทีย่วตอนนัน้กไ็ด ้แลว้อกีอยา่ง

ผมคิดว่า อาชีพนี้เป็นอาชีพที่พ่อทํามา ตั้งแต่ผมย้ายมา

อยู่มัธยมที่นี่ ตอนกลับบ้านผมก็เห็นเขาทําทุกวัน บางที

ก็มาช่วยทําก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมาก แล้วก็ได้อยู่บ้าน 

ก็คิดว่า ทําได้ อยู่ได้ มองเห็นอนาคตที่นี่

ถา้คณุพอ่คณุแมยั่งเลีย้งโคแบบเดิม ไมไ่ด้

มีระบบรีดนมแบบไปป์ไลน์ มีเครื่องผสม 

จ่ายอาหารแบบ TMR คิดว่าจะทำาไหม
กอ็าจจะตอ้งมาทาํ เพราะพอ่แมเ่หนือ่ย แตก่ค็งดู

อีกทีว่า ถ้าเราจะทําพ่อจะทําอย่างไรต่อ ก็คงจะคิดยาก

กว่าตัดสินใจยากกว่า

ทุกวันนี้มีหน้าที่อะไรในฟาร์มบ้าง 
ตอนนี้เช้ามาจัดการเรื่องคอก ทําความสะอาด  

ดันขี้วัวในส่วนที่รถไถเข้าไม่ได้ 

(คณุพอ่) จะใหเ้ขาเอาเหลก็ดนัขีว้วั ใหเ้ขารูว้า่ ขีว้วั 

มันหนัก งานมันเหน่ือย แล้วงานผสมอาหารก็ต้องยก

ของเอง จะได้รู้ว่า ยกของมันหนัก เวลาเขามาเป็นลูกพี่

เขาจะรู้ว่า งานของลูกน้องหนัก ถ้าหนักเกินไปจะอยู่ 

ไม่ได้ แต่ถ้าเรายังยกไหว ทําไหว ก็จะใช้ลูกน้องได้ บอก

ไดว้า่เราเคยยกมาแลว้ ทีฟ่ารม์ของเราจะพยายามคดิวา่ 

ทาํอยา่งไรให้ลกูน้องสบายทีส่ดุ ขณะทีง่านในฟารม์ก็ยงั

ไปได ้ใชล้กูน้องมาก แตข่อให้ฟารม์สะอาด เปน็ระเบยีบ

เรยีบรอ้ย ปรมิาณน้ํานม คณุภาพน้ํานมตอ้งดี อาหารให้

โคต้องอิ่ม ไม่ใช่ว่า สบายแต่คุณไม่ผสมอาหาร ที่นี่ผสม

อาหารใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งจบ

(คณุแม)่ ทกุวนัตอ้งเริม่งาน มาถึงคอกกอ่นคนงาน

ทีแรกไม่คิดว่า เขาจะกลับมา ก็ยังบอกว่า ตามใจนะลูก 

ถ้าอยากทํางานหาประสบการณ์ในสายที่เรียนมาก่อน

ก็ได ้สว่นหนึง่ก็ดใีจ สว่นหน่ึงก็เสยีใจ พีเ่ปน็คนกรงุเทพฯ 

ตั้งแต่เกิด พอมาอยู่ตรงนี้ก็เหงา อะไรก็ไม่สะดวก 

พอลกูบอกจะกลบั เราก็คดิแลว้วา่ ลกูจะเหมอืนเราไหม 

สงสารลกู แตพ่อเขากลบัมา เรากม็กํีาลงัใจขึน้ ทแีรกคิดว่า  

ตัวเองไม่อยากมีอายุยืนมากนัก แต่ตอนนี้กลับอยาก 

อายุยืน จะได้อยู่เป็นเพื่อนลูกไปนานๆ เพราะลูกอยู่ 

ตรงนี้  ถ้าเราไม่อยู่ เขาก็คงเป็นเหมือนเรา คงเหงา

(คุณพ่อ) ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทํา แต่ผม

วางแผนไว้ว่า เดอืนหน่ึงกําไรสทุธิเดอืนละแสน สองแสน 

สามแสน คณุจะเอาไหม ถา้คณุไม่เอา ผมทาํไมไ่หวกเ็ลกิ 

ขายฟาร์มเอาเงินเก็บ ผมไม่เดือดร้อน ส่วนหนึ่งแน่นอน
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ต้องแบ่งให้ลูก แต่ส่วนหนึ่งผมก็ต้องเอาไว้ใช้ตอนแก่  

ก็จบการทําฟาร์มของเรา แต่ถ้าเขามองเห็นว่า พ่อสร้าง 

ไว้ขนาดนี้ไม่ได้ง่ายๆ เมื่อก่อนพ่อสร้างมารีดนมเสร็จ 

กลับมาต้องตัดหญ้า ต้องทําอะไรสารพัดกว่าจะได้ 

กินข้าว พอกินข้าวเสร็จไม่ได้นอน เพราะใกล้เวลาต้อง

จ่ายอาหาร ตอ้งเตรียมของรีดนม ทัง้วัน ทกุวัน เม่ือก่อนน้ี 

ผมทําเหมือน อ.ส.ค. ทุกอย่าง อ.ส.ค. ฝึกมาอย่างไร  

ส่ังสอนอย่างไร ผมทําอย่างนั้น ตี 3 เอาโคเข้าคอก  

จ่ายอาหาร โคกิน 1 ชั่วโมง ตี 4 อาบนํ้าโค 1 ชั่วโมง  

ตี 5 เริ่มรีดใช้เครื่องรีด อีก 2 ชั่วโมงครึ่งถึงได้ไปส่งนม 

ผมไปส่งนม แม่บ้านล้างคอก ขัดกันอยู่นั่น โคที่ฟาร์ม 

กีบเล็บนี่ไม่ต้องบอกสะอาดมาก จนลูกน้องออกไปพูด

ต่อว่า ฟาร์มนี้ขัดไปจนกระทั่งตีนวัว สะอาด ขัดหมด 

แล้วเวลารีดนมก็ต้องชั่งนํ้านมทุกตัว กิโลตั้งอยู่ไกล 

คนหิว้กก็ลา้มขึน้ เดนิไปเดนิมาหมดวนั กลายเปน็ปญัหา

เร่ืองคนงานไมไ่หว จนต้องบอกวา่ บางอยา่งต้องปลอ่ยวาง

กับคนงานบ้าง แต่ขั้นตอนหลักๆ ต้องทํา เช็ด ตรวจ รีด 

จุ่ม ชั่ง บันทึก ล้าง ต้องทําทุกวัน ทุกมื้ออย่างอาจารย์

บอกว่า ตรวจนํ้านมด้วย CMT ทําอาทิตย์ละครั้งก็พอ  

แตก็่บอกอาจารยไ์ปว่า ไม่ไดห้รอก ตอ้งตรวจอาทิตยล์ะ 

2 ครั้ง เพราะถ้าอาทิตย์ละครั้ง ต่อไปก็จะเป็น 2 

อาทิตย์ครั้ง ทีนี้อีกหน่อยก็จะไม่ต้องตรวจ ใช้วิธีบีบดูก็รู้  

ส่วนมากเลี้ยงกันเก่ง บอก ผมไม่ต้องตรวจหรอกครับ 

ถ้วยตรวจนม บีบนมดูก็รู้แล้วว่าเป็นอย่างไร เรื่อง 

คุณภาพน้ํานมน่ีขนาดตรวจนมอยู่ตลอดยังโดนเลย 

เพราะโคท่ีเป็นโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ

ก็มี เราต้องแบ่ง ต้องจัดการ ต้องทําละเอียด อันไหน

ตรวจไม่ผ่าน ต้องเอาไว้ให้ลูกโคกิน ที่ฟาร์มจะมีคน 

มาดูงานตลอด ถ้าเราทําไม่ดี เขาไปบอกปากต่อปาก  

อยา่ไปกินนมฟาร์มน้ี ไมส่ะอาด เราเสยี ทกุวันน้ีแฟนผม

ยังคิดอยู่เลยว่า กลิ่นขี้ลูกโคจะจัดการอย่างไร ปรับตรง

ไหน อย่างไรคิดทุกวัน

การได้มาเยี่ยมชมฟาร์มของครอบครัวขำาศิริ 

วันนี้ ถือว่าเป็นกำาไรชีวิตท่ีดีอีกอย่างหนึ่ง เพราะ

นอกจากจะได้ฟังความคิดเห็นของคนที่พัฒนาตนเอง

จากเกษตรกรธรรมดาจนกลายเป็นนักธุรกิจโคนม

ท่ีเลี้ยงตนเองได้อย่างดี ยังได้เห็นภาพความสุขของ

ครอบครวัทีก่ลับมาอยู่กนัพรอ้มหน้า เปน็ความประทบัใจ

ที่อยากจะเห็นในครอบครัวฟาร์มโคนมบ้านเรานะคะ


	11022559_8.pdf
	11022559_7.pdf
	โคนม กค-กย 58 84 หน้า(2) 55
	โคนม กค-กย 58 84 หน้า(2) 56
	โคนม กค-กย 58 84 หน้า(2) 57
	โคนม กค-กย 58 84 หน้า(2) 58
	โคนม กค-กย 58 84 หน้า(2) 59
	61-84 โคนม กค-กย 58 84 หน้า(2)-2

	New Doc 3

	img-211151902

